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W TYM NUMERZE: 
Nr 1/2015 (1), październik 2015 r. 

 

Szanowni Państwo, 

co roku Krajowa Izba Odwoławcza wydaje ponad 3 000 orzeczeń, a liczba 
wnoszonych odwołań przez wykonawców wciąż rośnie. Niewątpliwie, mając na 
uwadze rolę KIO w procesie udzielania zamówień publicznych przydatne jest 
zaznajomienie się w najnowszym orzecznictwem KIO i wynikającą z niej 
interpretacją przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

Chcielibyśmy ułatwić Państwu śledzenie orzeczeń KIO i w tym celu, będziemy 
systematycznie przygotowywać analizy 3 najciekawszych, naszym zdaniem 
orzeczeń KIO z ostatniego okresu. Nasze analizy będzie cechować aktualność, 
zwięzłość oraz syntetyczne ujęcie tezy wyroku KIO. 

Zapraszamy do lektury. 

 

dr Piotr Kunicki 

Radca prawny, Senior Associate   

T  +48.22.653.4266     

F  +48.22.653.4250   

piotr.kunicki@klgates.com 
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Rażąco niską cenę można wyjaśniać wielokrotnie 

Wyrok z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt KIO 1490/15, KIO 1577/15 i KIO 1584/15 

Przewodnicząca: Anna Paćko 
 

„Nie ma też przeszkód, by zamawiający prowadził wyjaśnienia wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na 
wszystkie pytania i wątpliwości (oczywiście poza przypadkiem opisanym w art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, gdy wykonawca nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień)”. 

W przedmiotowym wyroku KIO uznała, iż skoro Zamawiający przytoczył jedynie treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
poprosił wykonawcę o przedstawienie kalkulacji ceny w tabeli, to złożenie przez wykonawcę żądanej tabeli bez 
dodatkowych wyjaśnień nie może skutkować automatycznym odrzuceniem oferty tego wykonawcy na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający w takim przypadku, powinien ponownie zwrócić się do wykonawcy o 
udzielenie wyjaśnień, które mogą być żądane i składane przez wykonawców wieloetapowo. Powyższy wyrok jest o tyle 
istotny, iż zaprzecza niepisanej regule, iż wykonawca może tylko raz udzielać wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy 
Pzp, a po ocenie takich wyjaśnień jego oferta od razu podlega ocenie w świetle art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

Wprowadzenie optymalizacji robót na etapie oferty uzasadniające 
niską cenę może skutkować odrzuceniem jej jako sprzecznej z SIWZ 

Wyrok z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt KIO 2185/14 

Przewodnicząca: Anna Chudzik, członkowie: Barbara Bettman, Przemysław Dzierzędzki 
 

„Odwołujący złożył ofertę z ceną 1.124.520.419,53 zł. Wśród złożonych ofert, oferta Odwołującego była druga w 
kolejności pod względem ceny. (…) Zamawiający wezwał Odwołującego, na podstawie art. 90 ust. 1 oraz art. 87 
ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny 
oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty. Zamawiający wskazał, że powziął podejrzenia zaoferowania rażąco 
niskiej ceny oraz że jego wątpliwości wzbudza zarówno cena oferty ogółem, jak i poszczególne elementy oferty 
mające wpływ na wysokość ceny.  

 

 (…) Odwołujący wskazał, że Zamawiający dopuścił w pewnych granicach zoptymalizowanie przekazanej 
dokumentacji stosownie do wyników badań geotechnicznych, jakie wykonawca winien przeprowadzić w trakcie 
realizacji umowy. Wykonawca doszedł do przekonania, że dokumentacja geotechniczna Zamawiającego jest 
niewystarczająca i zlecił przeprowadzenie dodatkowych badań, a na podstawie wyników tych badań uzyskał 
pewność co do możliwości zoptymalizowania pewnych rozwiązań projektowych w sposób i w stopniu 
dozwolonym przez Zamawiającego oraz przynoszącym wymierne oszczędności. 
 

Zamawiający, (…) odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp, w 
uzasadnieniu odrzucenia podając, że wykonawca zaproponował wykonanie części przedmiotu zamówienia nie w 
oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową i STWiORB, lecz w oparciu o własne 
rozwiązania techniczne, do zastosowania których nie był uprawniony”. Wykonawca, którego oferta została odrzucona 
wniósł odwołanie do KIO, która jednak uznała, iż Zamawiający miał podstawy do odrzucenia oferty na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
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Coraz częstszą praktyką Zamawiających, a w szczególności GDDKiA oraz PKP PLK CRI jest zadawanie pytań 
wykonawcom równocześnie w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, co do ceny ogółem, jak i w trybie art. 87 ust. 1 
ustawy Pzp, w zakresie poszczególnych cen jednostkowych. W przypadku projektów „projektuj i buduj”, gdy 
wykonawcy załączają rozbicie ceny, należy pamiętać, że o ile zoptymalizowanie rozwiązań przyjętych przez 
Zamawiającego może być dopuszczalne na etapie wykonywania robót, to nie jest to dopuszczalne na etapie 
składania ofert. Taka optymalizacja może uzasadnić zaoferowanie niskiej ceny, ale jednocześnie powoduje, że 
zoptymalizowana oferta nie proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z SIWZ a oferta może być 
wówczas uznana za nieporównywalną. W takiej sytuacji, wykonawcy grozi odrzucenie jego oferty na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Gdy jest kosztorys, można badać ceny jednostkowe 

Wyrok z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt 2734/14 

Przewodnicząca: Honorata Łopianowska 
 

„(…) w uzasadnionych przypadkach obowiązek badania dotyczy poszczególnych cen jednostkowych czy też 
elementów, które służyć będą do ustalenia wynagrodzenia, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i ukształtowanego sposobu wynagradzania wykonawcy. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia 
ustalanego na zasadzie obmiaru, kiedy zależy ono od ilości rzeczywiście wykonanych czynności czy robót, która to 
ilość nie jest możliwa do przewidzenia w momencie kształtowania warunków zamówienia a zależy od rzeczywistej 
potrzeby związanej z wykonywaniem zamówienia, co nawiązuje do wynagrodzenia opartego na zasadzie kosztorysu”. 

Coraz bardziej widoczna jest linia orzecznicza KIO pozwalająca na badanie cen jednostkowych w przypadku 
wynagrodzenia kosztorysowego. W takich bowiem przypadkach, jeżeli w toku wykonywania zamówienia określona 
ilość pozycji wycenionych poniżej kosztów wzrośnie, wykonawca może nie być w stanie należycie wykonać 
zamówienie. Jednocześnie, KIO dopuszcza uznanie oferowania cen jednostkowych poniżej ich wartości za czyn 
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 lub art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
W takich przypadkach oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp. 

 

Przy zarzucie rażąco niskiej ceny należy wykazać konkretne 
oszczędności wynikające ze szczególnych okoliczności dostępnych 
wykonawcy 

Wyrok z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO 858/15 

Przewodnicząca: Agnieszka Trojanowska 
 

„w piśmie procesowym z dnia 11 czerwca 2015r. dowodów odwołujący nie wykazał prawidłowości kalkulacji 
swojej oferty tak przy różnicy w stosunku do cen minimalnych Sekocenbud, jak i kosztorysu inwestorskiego. 
Nadto Izba ustaliła, że odwołujący wprawdzie udowodnił, że podsiada własny sprzęt na potrzeby realizacji 
przedmiotowego zamówienia nie wykazał jednak jakiego rzędu oszczędności z tego tytułu osiąga.  
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W tym stanie rzeczy Izba oceniła, że dowód z opinii biegłego nie został skutecznie przez odwołującego podważony  
i przyjęła jego wiarygodność i moc dowodową”. 

Coraz częściej KIO powołuje biegłych w celu badania zarzutu rażąco niskiej ceny. Ci opierają się zazwyczaj na 
cenach minimalnych podawanych przez Sekocenbud. Aby wykonawca mógł wykazać, że jego oferta - 
zawierająca ceny poniżej cen minimalnych Sekocenbud - nie jest rażąco niska, powinien wskazać na dostępne 
mu oszczędne metody wykonania zamówienia oraz wskazać oszczędności, które dzięki tym metodom 
osiągnął. 

 

Możliwość zastrzeżenia wyjaśnień ceny jako tajemnica 
przedsiębiorstwa 

Wyrok z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt KIO 457/15, KIO 464/15, KIO 473/15, KIO 476/15 

Przewodnicząca: Agnieszka Trojanowska, członkowie: Renata Tubisz, Barbara Bettman 
 

„Zgodnie z art. 11 ust. 4 UZNK, (…) zastrzegana informacja musi mieć charakter techniczny, technologiczny, 
organizacyjny lub mieć wartość gospodarczą, a w stosunku do takiej informacji wykonawca musi wykazać, że podjął 
czynności zmierzające do zachowania jej w poufności. W ocenie Izby takie warunki spełniają oba wyjaśnienia ceny 
rażąco niskiej złożone przez konsorcjum firm (…). Izba uznała, że dowody dołączone do drugich wyjaśnień wskazują 
na konkretne umowy oraz konkretne osoby, z którymi konsorcjum firm (…) nawiązało porozumienia w zakresie 
wykonywania funkcji ekspertów i specjalistów, których może wykorzystać na potrzeby niniejszego postępowania oraz 
wysokość stawek/dniówek za jakie te osoby obecnie wykonują lub deklarują dla potrzeb obecnego postępowania wolę 
wykonania zamówienia w tym zakresie informacje te Izba zakwalifikowała do informacji o charakterze organizacyjnym 
wskazującym na posiadany krąg kontrahentów, ceny za jakie konsorcjum (…) może uzyskać dane urządzenia lub 
usługi oraz udzielone rabaty. Natomiast pierwsze wyjaśnienia zawierają szczegółowe kalkulacje stawek 
jednostkowych oraz wskazują jakimi założeniami kierował się wykonawca konsorcjum firm (…) przy kalkulacji 
poszczególnych tych stawek jednostkowych, kalkulacje są z kolei konsekwencją dostępnego dla konsorcjum firm (…) 
kręgu kontrahentów i dostawców”. 

KIO jeszcze raz potwierdziło możliwość zastrzeżenia, jako tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień dotyczących rażąco 
niskiej ceny. Warto pamiętać, iż obecnie zastrzegając określone informacje, jako tajemnice przedsiębiorstwa 
wykonawca jest zobowiązany na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp do wykazania w momencie zastrzeżenia tych 
informacji, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku Zamawiający ujawni te informacje dla 
każdego zainteresowanego, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

 



 

 

 


